
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

ধব াগীয় কার্ যালয়,ধসদলট। 

www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd 

 

ভসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (Citizen’s Charter) 

 

 ভিশন ও ভিশন : 

 রূপকল্প (Vision) : 

ভিোক্তোর অভিকোর সংরক্ষণ ও ভিোক্তোর অভিকোর ভিররোিী যোিতীয় কোয য প্রভতররোি । 
 

 অধ লক্ষ (Mission): 

 

১. ভ াক্তাদের স্বাথ © সাংরক্ষদণ ভ াক্তা-অধিকার ধবদরািী কার্ ©প্রধতদরাি এবাং ভ াক্তা-অধিকার লঙ্ঘন জধনত ধবদরাি ধনষ্পধি; 

২. ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত ধবধ ন্ন নীধতও প্রধবিানমালা প্রণয়দন সহায়তা প্রোন; 

৩. ভ াক্তা-অধিকার  সাংরক্ষদণর  সুফল ও ভ াক্তা-অধিকার ধবদরািী কাদর্ যর কুফল সর্ম্যদক জনসািারণদক  

    সদেতন করার জন্য ধশক্ষা ও প্রোরমূলক কার্ যক্রমসহ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

৪. ভ াক্তা-অধিকার সর্ম্দকয গদবষণা কার্© পধরোলনায় সহায়তা প্রোন; 

৫. ভজলা, উপদজলা ও ইউধনয়ন পর্ যাদয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ কধমটির সাদথ সমন্বয় করা। 

৬. প্রধতষ্ঠাধনক  উন্নয়ন ও আধুধনক  প্রযুধক্ত  অধ দর্াজদনর  মাধ্যদম সাশ্রয়ী মানসর্ম্ন্ন আন্তাজযাধতক মাদনর 

    ভ াক্তা-অধিকার সাংধিষ্ট ভসবা ধনধিতকরণ। 

৭. ধিধজটাল পদ্ধধতদত অধ দর্াগ গ্রহণ ও ধনষ্পধিকরণ এবাং র্াবতীয় োপ্তধরক কার্ য পধরোলনা; 

৮. ব্যবসায়ী  ও  ভ াক্তাদেরদক  সদেতন করার  লদক্ষে  ধনয়ধমত াদব  গণশুনানী,  ভসধমনার, মতধবধনময় স া ও  

    সমাদবশর আদয়াজন করা। 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd/


২। প্রভতশ্রুত ভসিোসমূহ : 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রধমক ভসবার নাম ভসবা 

প্রোদনর 

সদব যাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/আদবেন 

ফরম প্রাধপ্তস্থান 

ভসবামূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নামসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

পেধব, রুম নম্বর, ভজলা/উপদজলা 

ভকাি, অধফধসয়াল ভটধলদফান ও 

ইদমইল 

ঊধ্বতন কম যকতযা পেধব, রুম নম্বর, 

ভজলা/ উপদজলা ভকািসহ অধফধসয়াল 

ভটধলদফান ও ইদমইল 

1 ভ াক্তা- 

অধিকার 

লাংঘনজধনত

অধ দর্াগ 

োদয়র, 

পধরোলনা ও 

ধনষ্পধি। 

শুনানীর 

উপর 

ননর্ভর

শীল 

১. ধলধখত অধ দর্াগ। 

২. অধ দর্াদগর সাদথ র্থার্থ 

প্রমাণ (ভর্মন-কোশদমদমা, 

ভ াক্তা-অধিকার লাংঘনজধনত 

ছধব ইতেধে) 

৩. প্রদর্াজে ভক্ষদত্র পদের 

নমুনা। 

১. জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ 

অধিেপ্তর, ধব াগীয় কার্ যালয়,ধসদলট। 

২. জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সাংরক্ষণ 

অধিেপ্তর, ভজলা কার্ যালয়সমূহ। 

৩.www.dncrp.gov.bd 

৪. www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd 

 

 

প্রদর্াজেনয়। সহকারী পধরোলক (ভমদরা) 

কক্ষনাং-৬১৬ 

০২৯৯৬৬৪৩৩৯৭, ০১৩১৮৩৯৬৯২৭ 

ই-ভিইলঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 

উপপধরোলক 

কক্ষনাং-৬১২ 

০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫, ০১৩১৮৩৯৬৯৯৭ 

ই-ভিইলঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 

 

 

http://www.dncrp.gov.bd/
http://www.dncrp.sylhetdiv.gov.bd/


 আপনোর (রসিো গ্রহীতোর) কোরে আিোরের (রসিো প্রেোনকোরীর) প্রতযোশো : 

 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধক্ষত ভসবা প্রাধপ্তর লদক্ষে করণীয় 

১ অধ দর্াগ অবশ্যই ধলধখত হওয়া 

২ অধ দর্াগকারী কর্তযক অধ দর্াগ োদয়দরর সময় আবধশ্যক াদব তাঁর পূণ য নাম, ধপতা ও মাতার 

নাম, ঠিকানা, ভফান, ফোক্স ও ইদমইল নম্বর (র্ধে থাদক) এবাং ভপশা উদেখ করা অথবা ধনি যাধরত 

ফরদম সস্পূণ য াদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন করা 

৩ প্রদর্াজে ভক্ষদত্র ভমাবাইল ভমদসজ / ই-ভমইল ধনদে যশনা অনুসরণ করা 

৪ আদবেন ফরদমর সাদথ প্রদয়াজনীয় োধলধলক প্রমাণাধে জমাকরণ। ভর্মন: অধ দর্াদগর সাদথ 

র্থার্থ প্রমাণ ও পদের নমুনা োধখল করা। 

৫ কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ ধেদনর মদধ্য অধ দর্াগ োদয়র করা। 

৬ সাক্ষাদতর জন্য িার্ য তাধরখ ও ধনি যাধরত সমদয় উপধস্থত থাকা। 

৭ ভসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক ভফান/তেধবর না করা। 

 


